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Αδιαπραγμάτευτη η ανάγκη μείωσης

του ΕΦΚ πετρελαίου θέρμανσης

Ανεξαρτήτως τι θα πράξει τελικά η κυβέρνηση για τους βενζινοπώλες
είναι αδιαπραγµάτευτη η ανάγκη µείωσης του ΕΦΚ πετρελαίου
θέρµανσης.

Στις 3 Σεπτεµβρίου πραγµατοποιήθηκε συνάντηση της Οµοσπονδίας
Βενζινοπωλών Ελλάδος µε τον υφυπουργό Οικονοµικών κ.Γιώργο
Μαυραγάνη. Η Οµοσπονδία εξέθεσε στον κ. Υφυπουργό τα προβλήµατα
της αγοράς καυσίµων και ιδίως την ανάγκη µείωσης του Εδικού
Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο θέρµανσης. 

Κατά τη συνάντηση η ΟΒΕ έθεσε τα στοιχεία της απώλειας των
δηµοσίων εσόδων από την εξίσωση του ΕΦΚ στα πετρέλαια,  τα
οποία ανήλθαν στα 500 εκ ευρώ, ενώ η κατανάλωση έπεσε κατά
73%. Επεσήµανε δε και τις τραγικές συνέπειες  αυτής της πολιτικής
και ζήτησε την αλλαγή στάσης και την άµεση µείωση του ΕΦΚ στα
προηγούµενα επίπεδα για την αποκατάσταση της οµαλότητας στην
κοινωνία και στην αγορά. Η απάντηση του υφυπουργού ήταν
δυστυχώς αρνητική.

Είναι ανάγκη η ελληνική κοινωνία να αντιδράσει άµεσα στη
πρόθεση της κυβέρνησης να διατηρήσει τον υψηλό ΕΦΚ. Καλούµε
τους καταναλωτές, τους συνδικαλιστικούς φορείς και τις κοινωνικές
οργανώσεις να αναπτύξουν µαζί µας κοινές δράσεις για την αλλαγή
της κυβερνητικής πολίτικης. 

Όπως είναι γνωστό η περσινή εξίσωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο
θέρµανσης µε αυτό της κίνησης είχε τραγικά αποτελέσµατα για
την κοινωνία, τους βενζινοπώλες και τις επιχειρήσεις. Εκατοµµύρια
συµπολίτες µας πάγωσαν κυριολεκτικά το χειµώνα και σε ορισµένες
περιπτώσεις είχαµε ανθρώπινα δράµατα.  Παράλληλα η ατµόσφαιρα
γνώρισε πρωτοφανή ρύπανση και η υγεία του πληθυσµού επιβαρύνθηκε
επικίνδυνα από καύση διαφόρων υλικών. 

Τελικά το ισοζύγιο αυτής της κυβερνητικής πράξης κατέληξε να
είναι ελλειµµατικό, καταστροφικό  και  απάνθρωπο. Η εµµονή της
κυβέρνησης σε αυτή τη θέση µας εκπλήττει και ερµηνεύεται σαν
«εχθρική πράξη» απέναντι στον καταναλωτή που έχει πληγεί σε
όλα τα επίπεδα από την κρίση και τα µέτρα. Αν η πολιτική αυτή
δεν αλλάξει φέτος οι συνέπειες θα είναι πολύ χειρότερες.
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Απαλλαγή τοποθέτησης ABS σε παλιά βυτιοφόρα!

Μετά από ενέργειες της ΟΒΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά από συνεχείς πιέσεις και υπομνήματα της

Ομοσπονδίας επιτέλους το υπουργείο Μεταφορών

πείστηκε και έδωσε ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΛΥΣΗ στο σοβαρό

πρόβλημα των παλιών βυτίων τα οποία φέρουν

αμιγώς υδραυλικό σύστημα ή μεικτό σύστημα

πέδησης και απειλούνταν με απόσυρση αν δεν

τοποθετήσουν σύστημα αντιεμπλοκής πέδησης

ABS. Σημειώνουμε ότι με ενέργειες της ΟΒΕ η

υποχρέωση αυτή είχε λάβει από το υπουργείο

Μεταφορών τριετή αναβολή που έληγε στις

31/12/2013.

Η απόφαση έχει αριθμό Γ/19815/1700/8.10.2013

υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Η ΟΒΕ διαπιστώνοντας την ύπαρξη πάνω από

1.500 βυτία τα οποία έπρεπε να αχρηστευθούν

και αφουγκραζόμενη την δύσκολη οικονομική

κατάσταση των συναδέλφων που δεν μπορούσαν

να τα αντικαταστήσουν, κατάφερε με επίμονες

προσπάθειες να πετύχει τη λύση του προβλήματος.

Σημειώνουμε οτι η απαλλαγή ισχύει μέχρι πέρατος

του νομοθετημένου ορίου ζωής των βυτιοφόρων

αυτών.

Η λύση δόθηκε με απόφαση την οποία υπογράφει

ο υφυπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών και

Δικτύων κ. Μιχ. Παπαδόπουλος  και η οποία

προβλέπει ότι τα βυτιοφόρα μεικτού βάρους

μέχρι 8 τόνων που είναι τεχνικώς αδύνατο να

τοποθετηθεί σύστημα αντιεμπλοκής πέδησης ABS

ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Ο κ. Παπαδόπουλος κατανόησε, με τις συνομιλίες

που είχαμε, τις τεχνικές αδυναμίες και το απαγορευτικό

κόστος μετατροπής με αποτέλεσμα να αποδεχτεί

την πρόταση της ΟΒΕ. Αυτό σημαίνει οριστική

λύση του προβλήματος για εκατοντάδες περιπτώσεις

συναδέλφων οι οποίοι, μέσα στη βαθιά κρίση

που διέρχονται, αδυνατούσαν να αντικαταστήσουν

τα βυτία τους με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να

κλείσουν ακόμη και τα πρατήρια τους.

Θεωρούμε τη λύση που δόθηκε, μεγάλη νίκη

του κλάδου και θυμίζουμε ότι χωρίς τη συνεχή

πίεση τόσο της διοίκησης όσο και των ενώσεων

δεν θα μπορούσαμε να την πετύχουμε.

Εγκύκλιος της ΟΒΕ

Θέμα: Απαλλαγή της εκ των υστέρων τοποθέτησης ABS σε βυτιοφόρα οχήματα με
υδραυλικό ή μεικτό σύστημα πέδησης.
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Απαλλαγή τοποθέτησης ABS σε παλιά βυτιοφόρα!

Μετά από ενέργειες της ΟΒΕ

Σας κοινοποιούμε την απόφαση και παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

-------------------------

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή της εκ των υστέρων τοποθέτησης ABS σε βυτιοφόρα οχήματα 

με υδραυλικό ή μεικτό σύστημα πέδησης

ΣΧΕΤ. : Το με αριθμ. πρωτ. 6636/22.4.2013 αίτημα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός μεν την αλληλογραφία με τις εταιρείες εισαγωγής συστημάτων αντιεμπλοκής
(ABS) οι οποίες μας αναφέρουν ότι για τα οχήματα που διαθέτουν μόνο υδραυλικό σύστημα πέδησης ή μεικτό
σύστημα (υδραυλικό - αέρα) δεν παρέχουν πιστοποιημένη λύση για την εκ των υστέρων τοποθέτηση ABS (re-
trofit), με αποτέλεσμα το σύστημα αυτό να μην παρέχει την προβλεπόμενη ασφάλεια και αφετέρου τη μείωση
του μεταφορικού έργου των βυτιοφόρων μεταφοράς πετρελαίου θέρμανσης, επεκτείνουμε την απαλλαγή της
εκ των υστέρων τοποθέτησης συστήματος αντιεμπλοκής που ισχύει στα κοινού φόρτου οχήματα και στα βυτιο-
φόρα οχήματα υγρών καυσίμων μεικτού βάρους μέχρι 8 τόνους.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ1-Γ50   ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Παπάγου, 8 Οκτωβρίου 2013

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ. 

Πρωτ: Γ/19815/1700

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους βενζινοπώλες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης οι οποίοι,

αφού εγκατέστησαν το σύστημα εισροών εκροών στα πρατήρια, κλήθηκαν να συμπληρώσουν

τα στοιχεία τους στο ηλεκτρονικό Μητρώο συστημάτων εισροών – εκροών που τηρεί η Γενική

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για τον αυτόματο έλεγχο των ροών καυσίμων.

Απίστευτη γραφειοκρατία της ΓΓΠΣ
με το Μητρώο εισροών- εκροών

Ηέκπληξη αφορούσε τον απίστευτο όγκο των

στοιχείων που ζητούνταν, πολλά των οποίων

είναι και αχρείαστα στην ΓΓΠΣ αλλά και δύσκολο

να εξευρεθούν.

Συγκεκριμένα, η ΓΓΠΣ με ανακοίνωσή της πληροφορεί

τους βενζινοπώλες ότι από 18 Σεπτεμβρίου η

υπηρεσία Μητρώου είναι διαθέσιμη προκειμένου

να κάνουν εγγραφή των συστημάτων εισροών  -

εκροών οι πρατηριούχοι καταχωρώντας και τα

σχετικά στοιχεία. Η δε εγγραφή είναι υποχρεωτική

και λήγει σε 3 βδομάδες από την έναρξή της!

Το θέμα δημιουργείται όταν για ένα απλό πρατήριο

με 6 αντλίες απαιτείται να περάσουν περίπου 144

διαφορετικά στοιχεία!  Μεταξύ των στοιχείων

που ζητούνται είναι, το ΑΦΜ  και το τηλ. του

εισαγωγέα, σειριακοί αριθμοί, εγκρίσεις ATEX,

μοντέλο, εγκρίσεις τύπου, πάχος τοιχωμάτων

δεξαμενών, ΑΦΜ επιχείρησης ογκομέτρησης, το

είδος, η μάρκα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά

του ακροφυσίου κλπ.

Όπως διαπιστώσαμε αλλά και μετά από τα  τηλεφωνήματα
συναδέλφων μας βενζινοπωλών, έχει επιβληθεί μια απίστευτη
γραφειοκρατία προκειμένου να εγγραφούν στο μητρώο των
συστημάτων εισροών  - εκροών που άνοιξε πρόσφατα η
Γ.Γ.Π.Σ.
Τα στοιχεία που ζητούνται είναι απαράδεκτα πολλά,  θεωρούμε
ότι δεν θα χρησιμέψουν στο μητρώο και τα περισσότερα από
αυτά είναι αδύνατον να προσκομισθούν από τους συναδέλφους.
Εξάλλου  το μητρώο αυτό, όπως ενημερωθήκαμε αρχικά με
το από 12/9/2013 e-mail της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου,
αφορούσε τους εγκαταστάτες των συστημάτων εισροών –
εκροών και όχι τους βενζινοπώλες.
Η επέκτασή του και στους βενζινοπώλες δείχνει μια  ασυνέχεια
της Διοίκησης του Κράτους η οποία δημιουργεί συνεχώς
ανυπέρβλητα προβλήματα στις επιχειρήσεις μας, εκτός κι αν
βέβαια το ζητούμενο είναι να προστρέξουν οι βενζινοπώλες
σε γραφεία συμβούλων, όπως έγινε και με τη χρηματοδότηση
των συστημάτων εισροών εκροών, πληρώνοντας χρήματα τα
οποία δεν έχουν.
Παρακαλούμε όπως παρέμβετε άμεσα για να επιλυθούν τα
ανωτέρω σοβαρά  προβλήματα διότι σε αντίθετη περίπτωση
η Ομοσπονδία καθώς και οι 44 νομοί που εκπροσωπεί
πανελλαδικά θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να πιστέψουμε
ότι αυτό το μέτρο έγινε για να κερδοσκοπήσουν κάποιοι στις
πλάτες μας και πολύ φοβόμαστε ότι μπορεί να  εξελιχθεί σε
έγκλημα εις βάρος μας. Μια τέτοια εξέλιξη θα μας εξανάγκαζε
να αναιρέσουμε τη συναίνεσή μας γιατί δεν θα δεχτούμε να
οδηγηθεί το σύστημα σε απαξίωση όπως έγινε και με το
σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ.

Έντονη διαμαρτυρία της OBE
Η Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος με έντονο διάβημά της

προς τον υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Αθ. Σκορδά ζητά να παρέμβει

για να μειωθεί στα εντελώς απαραίτητα και αναγκαία στοιχεία

για την καταχώρηση στο μητρώο ενώ αφήνει αιχμές για τη

σκοπιμότητα παρόμοιας γραφειοκρατικής διαδικασίας.

Συγκριμένα στο έγγραφο της αναφέρει:
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Το υποσύστημα υποδοχής στοιχείων εισροών-εκροών

από τα πρατήρια θα είναι διαθέσιμο κατά προσέγγιση

εντός 3 εβδομάδων από τη διάθεση της υπηρεσίας

μητρώου. Η χρήση του από τις εγκατεστημένες συστήματα

εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

προϋποθέτει:

Την προσαρμογή της εγκατεστημένης διάταξης στην

επικαιροποιημένη έκδοση του μορφότυπου σχήματος

των αποστελλόμενων στοιχείων (αρχείο XSD) για το

σύστημα εισροών-εκροών. Ενημερωμένες εκδόσεις του

αρχείου αυτού θα είναι διαθέσιμες στη θεματική των

παραπάνω ιστοσελίδων.

Την οριστικοποίηση της υποβολής των στοιχείων

μητρώου από εγκαταστάτες για κάθε πρατήριο που

βρίσκεται σε ετοιμότητα διασύνδεσης με το υποσύστημα

υποδοχής στοιχείων της ΓΓΠΣ.

Επισημαίνεται ότι το παραπάνω σύστημα, ως νέα υπηρεσία,

υπόκειται σε διαρκείς βελτιώσεις (στάδιο τελικών

δοκιμών χρήστη) και άρα ενδέχεται να μεταβληθεί, ως

προς τη δομή και τον μορφότυπο των στοιχείων. Για το

λόγο αυτό η επερχόμενη υπηρεσία υποδοχής στοιχείων

από τις διατάξεις εισροών-εκροών των πρατηρίων, θα

είναι διαθέσιμη σε πιλοτική/δοκιμαστική λειτουργία

(test mode availability) για περίοδο 30 ημερών, πριν

την έναρξη πλήρους παραγωγικής λειτουργίας της.

Σε κάθε περίπτωση για προβλήματα και ερωτήματα

που δεν απαντώνται από τα παραπάνω, οι χρήστες

μπορούν να αποταθούν στην ιστοσελίδα 

https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm
επιλέγοντας τη θεματική ‘Σύστημα Εισροών-Εκροών

Καυσίμων’.

Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης

των χρηστών και από το κέντρο εξυπηρέτησης

συναλλασσομένων της ΓΓΠΣ, στο τηλέφωνο 15515,

επιλέγοντας τη θεματική ‘Σύστημα Εισροών-Εκροών’.

Και στις δυο ιστοσελίδες, ο χρήστης επιλέγει τη θεματική ‘Σύστημα Εισροών-Εκροών Καυσίμων’ η οποία θα περιέχει
ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τον εν λογω σύστημα.
Τονίζεται ότι η συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων μητρώου εισροών-εκροών για εγκαταστάτες και
πρατήρια είναι υποχρεωτική.

Ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού

συστήματος διαχείρισης εισροών-εκροών καυσίμων

στις ψηφιακές υποδομές της ΓΓΠΣ.

Η πρώτη φάση του συστήματος περιλαμβάνει την ένταξη

των πρατήριων υγρών καυσίμων, μέσα από τη δημιουργία

των αντίστοιχων μητρώων, καθώς και την υπηρεσία

υποδοχής στοιχείων εισροών-εκροών για τα πρατήρια

υγρών καυσίμων.

Η λειτουργία της πρώτης φάσης θα ξεκινήσει με τη

διάθεση της υπηρεσίας μητρώου προς τους εγκαταστάτες

και τους ιδιοκτήτες/εκπροσώπους για τα πρατήρια

υγρών καυσίμων. Η υπηρεσία μητρώου είναι διαθέσιμη

από την Τετάρτη 18/9/2013. 

Τι έλεγε η ανακοίνωση της ΓΓΠΣ

Οι παραπάνω ομάδες χρηστών μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα με χρήση των στοιχείων

πιστοποίησης (όνομα χρήστη και κωδικός προσβασης) TAXISNET, 

από την ιστοσελίδα https://www1.gsis.gr/fuelmgt/

Οι οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας μητρώου για εγκαταστάτες και πρατήρια υγρών καυσίμων στο σύστημα
Εισροών-Εκροών θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 

https://www1.gsis.gr/fuelmgt/Docs/help.html?cls=file

Για περισσότερες πληροφορίες οι χρήστες θα μπορούν να αποταθούν:

στην ιστοσελίδα http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/FAQs.html
στην ιστοσελίδα http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/epixeiriseis.html
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Κρυφές αυξήσεις με γρηγορόσημο
στα καύσιμα από τις εταιρείες!

Κρυφές αυξήσεις μέσω απαράδεκτων επιβαρύνσεων των τιμολογίων

επιβάλλουν οι εταιρείες πετρελαιοειδών. Συγκεκριμένα πέντε

τουλάχιστον εταιρείες  πετρελαιοειδών προσθέτουν στα τιμολόγια και

εκτός της τιμής των καυσίμων «έξοδα διαχείρισης» τα οποία

φτάνουν μέχρι και 10 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, ανά τιμολόγιο!

Χωρίς πρόβλημα μάλιστα «εξηγούν» ότι πρόκειται για

εργασίες που γίνονται μέσα στις εταιρείες και αφορούν

την παραγγελιοληψία που κάνει η εταιρεία, την κοπή του

τιμολογίου και την… γρήγορη εκτέλεση των εργασιών και

της παραγγελίας!

Αναδημοσίευση από το www.eea.gr 

Οι επιβαρύνσεις αυτές οι οποίες επιβάλλονται

στους πρατηριούχους καυσίμων

μεταφέρονται  ευθέως στην τελική τιμή των

καυσίμων, δηλαδή στον ίδιο τον καταναλωτή.

Οι εταιρείες μάλιστα εκβιάζουν για την

σιωπηρή αποδοχή των επιβαρύνσεων

διαφορετικά θα διακόψουν τον εφοδιασμό.

Σαν δικαιολογία φέρνουν τα «μηδενικά ως

αρνητικά περιθώρια κέρδους» που έχουν

θεωρώντας πολύ λογικό να μεταφέρουν τις

ζημίες αρχικά στους βενζινοπώλες και

εμμέσως στους καταναλωτές.

Στο μεταξύ οι εταιρείες ανακοινώνουν οτι

διευρύνουν και τα περιθώρια κέρδους τους

γιατί "δεν βγαίνουν" αυξάνοντας και τις

τιμές των καυσίμων κατά 3 με 4 ευρώ το

χιλιόλιτρο!

Παρά τις καταγγελίες και την ψήφιση του

νέου νόμου για τις συμβάσεις και το περιεχόμενο

των τιμολογίων, οι εταιρείες εννοούν να

μεταφέρουν τις δικές τους ζημίες σε τρίτους.

Τη στιγμή που η αγορά και οι καταναλωτές

στενάζουν, οι εταιρείες βρήκαν ευκαιρία

για νέες επιβαρύνσεις στα καύσιμα. Μάλιστα,

επειδή στο πετρέλαιο θέρμανσης κόβεται

χωριστό τιμολόγιο, η κατάσταση θα επιδεινωθεί

και σε συνδυασμό με την άρνηση της

κυβέρνησης να μειώσει τον ειδικό φόρο,

οι καταναλωτές θα «παγώσουν» για μια

ακόμη χρονιά.



Αναδημοσίευση από το www.eea.gr 



Όταν με ένταση κάποιες πολυεθνικές πετρελαιοειδών

ζητούσαν την κατάργηση της εισφοράς που κατέβαλαν

οι βενζινοπώλες δια μέσω των εταιρειών στο Επικουρικό

Ταμείο, η κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι το κάνει για να

απαλλάξει τους καταναλωτές από την επιβάρυνσή της

εισφοράς του… 0,008ευρώ /λίτρο! Τώρα που οι

εταιρείες αντικατέστησαν την εισφορά με δικό

τους κέρδος σωπαίνει παρά τις καταγγελίες.

Δύο μέτρα δυο σταθμά!

Πέρα από το σοβαρό του

πράγματος, αυτές οι δικαιολογίες

περί «γρήγορης εκτέλεσης εργασιών»

κάτι που είναι υποχρέωση της

κάθε εταιρίας ακόμη και από το

νόμο 3054/2002, θυμίζουν το

αθάνατο γρηγορόσημο που μέχρι

τώρα το ξέραμε μόνο για τον Δημόσιο Τομέα!
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Για το θέμα έκανε δημόσια καταγγελία στις 8 Αυγούστου για μια εταιρεία και πριν

αποκαλυφθούν και οι άλλες, η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος η οποία

μεταξύ άλλων τόνιζε:

Με κατάπληξη πληροφορηθήκαμε από μέλη μας βενζινοπώλες ότι έλαβαν επιστολή

από την εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών Coral (πρώην Shell) του Ομίλου εταιρειών

MOTOR OIL HELLAS  στην οποία μεταξύ άλλων τους αναφέρουν τα εξής :

«Με δεδομένη την συνεχώς επιδεινούμενη ύφεση στην αγορά και την αβεβαιότητα
για το μέλλον, καθίσταται αναγκαία η αναθεώρηση των οικονομικών όρων των συ-
νεργασιών μας, ώστε σε κάποιο βαθμό να αντισταθμιστεί η προερχόμενη από αυ-
τούς τους έκτακτους παράγοντες αύξηση του λειτουργικού κόστους, για να είναι
εφικτά απρόσκοπτη και υψηλού επιπέδου παροχή προϊόντων και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται αναγκαία:
Η επιβάρυνση ανά παράδοση για έξοδα διαχείρισης παραδόσεων ως εξής: 

● Για παραδόσεις από 2,5 έως 12 κυβικά κατά 5 ευρώ (προ φπα)

●Για παραδόσεις από 12,1 έως 18 κυβικά κατά 4 ευρώ (προ φπα)

●Για παραδόσεις από 18 κυβικά και άνω δεν υπάρχει επιβάρυνση.

Η αύξηση των τελικών τιμών χρέωσής σας, ως ακολούθως:

●Για κάθε είδους βενζίνες...............................................+2ευρώ ανά κυβικό (προ φπα)

●Για πετρέλαιο κίνησης....................................................+3ευρώ ανά κυβικό (προ φπα)

●Για πετρέλαιο θέρμανσης ............................................+3ευρώ ανά κυβικό (προ φπα)»
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Θεωρούμε την ενέργεια αυτή  κερδοσκοπική και απαράδεκτη. Πρώτον διότι η

αιτιολογία που συνοδεύει την ανακοίνωση είναι προσχηματική, παιδαριώδης

και δείχνει το ανάλγητο πρόσωπο των μεγάλων εταιριών. Δεύτερον διότι για

να μην πάθει τίποτα ο γίγαντας Coral πρέπει να οδηγηθούν σε κλείσιμο τα ήδη

πληγέντα και δοκιμαζόμενα από την κρίση πρατήρια. Είναι γνωστό τοις πασι

ότι τα πρατήρια έχουν ήδη πληγεί καταστροφικά και εκατοντάδες από αυτά

έχουν κλείσει ενώ τα περισσότερα βρίσκονται ήδη στα πρόθυρα του κλεισίματος.

Έτσι, με τέτοιες πρακτικές  χρέωσης όχι μόνο εξωθούνται ακόμη περισσότερα

σε κλείσιμο, αλλά εγκαινιάζεται και ένα καθεστώς αυθαιρεσίας σε βάρος των

βενζινοπωλών  ανοίγοντας  το δρόμο για όποια άλλη αυθαιρεσία, η οποία σε

τελικό στάδιο  θα έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί  η λιανική τιμή με αποδέκτη

τον τελικό καταναλωτή . 

Η ενέργεια των εταιρειών εκτός του ότι ουσιαστικά ακυρώνει τα συμβόλαια

αποκλειστικής συνεργασίας τα οποία δεν προβλέπουν παρόμοιες επιβαρύνσεις

με ότι αυτό συνεπάγεται, θεωρεί, κατά απαράδεκτο τρόπο, ότι οι βενζινοπώλες

εκτός από τη δική τους κρίση πρέπει να πληρώσουν και την κρίση των άλλων,

εν προκειμένω της SHELL.

Καλούμε τους συναδέλφους να μην αποδεχτούν την πρόσθετη αυτή επιβάρυνση

, η οποία δεν καλύπτεται από τις συμβάσεις τους. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε

ότι αυτό είναι η αρχή για να ακολουθήσουν και οι άλλες εταιρίες, καλύτερα θα

είναι να αρχίσουν να εφαρμόζουν τον νέο νόμο για τις συμβάσεις στους όρους

των οποίων δεν περιλαμβάνονται παρόμοιες επιβαρύνσεις – χαράτσια





στη διαβίβαση στοιχείων 
για την αναλογιστική μελέτη του ΤΕΑΠΥΚ
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«Όπως θα γνωρίζετε οι εισφορές προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Πρατηριούχων

Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ) έχουν διακοπεί από τον Δεκέμβριο του 2012. Η επανάληψη

της απόδοσης εισφορών από τους ασφαλισμένους προϋπέθετε την ύπαρξη αναλογιστικής

μελέτης με βάση την οποία θα διατυπώνονταν το νέο σύστημα είσπραξης και ύψους

εισφορών ενώ θα επικαιροποιούνταν η εικόνα και το μέλλον του Ταμείου.

Δυστυχώς μέχρι αυτή τη στιγμή και παρά την παρέλευση διαστήματος 9 μηνών, κατά

το οποίο το Ταμείο δεν λαμβάνει καμία συνδρομή, η μελέτη δεν έχει ακόμη

διεκπεραιωθεί. Η κύρια αιτία για την καθυστέρηση, απ’ ό,τι πληροφορούμαστε, είναι

η μη διαβίβαση, προς τον αναλογιστή, των απαραίτητων στοιχείων του Ταμείου από

την ΗΔΙΚΑ ΑΕ. 

Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας  προς την ΗΔΙΚΑ ΑΕ ώστε να διαβιβαστούν

τα στοιχεία δεδομένου ότι κάθε καθυστέρηση επιδεινώνει ραγδαία την οικονομική

κατάσταση του Ταμείου και υπονομεύει τα ασφαλιστικά δικαιώματα των βενζινοπωλών». 

Κωλυσιεργία 

Σε σχετική επιστολή της προς τον υπουργό Εργασίας Κοινωνικής

Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση η ΟΒΕ τονίζει τα εξής: 

Η ΟΒΕ διαμαρτυρήθηκε έντονα για την συνεχή κωλυσιεργία από τις υπηρεσίες του υπουρ-

γείου στην παράδοση στον αναλογιστή των στρατιωτικών και άλλων στοιχείων για την ανα-

λογιστική μελέτη του ΤΕΑΠΥΚ. Σε τηλεφωνική 

μάλιστα παρέμβασή του προς τους 

αρμόδιους του υπουργείου, 

ο πρόεδρος της ΟΒΕ Μ. Κιούσης 

απαίτησε να δοθούν άμεσα τα στοιχεία 

γιατί το Ταμείο κινδυνεύει 

από στιγμή σε στιγμή με 

κατάρρευση.
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Εγκύκλιος της ΟΒΕ 

Καταργήθηκε τελικά το βιβλίο καυσίμων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση το νέο αγρονομικό 

κώδικα και τις πρόσθετες διευκρινήσεις από τη

ΓΓ Εμπορίου καταργήθηκε το άρθρο 324 της αγο-

ρανομικής διάταξης 7/2009 «Τήρηση βιβλίου

διακίνησης καυσίμων από πρατηριούχους.

Το παραπάνω άρθρο υπήρχε στην προηγούμενη

αγορανομική διάταξη 7/2009 η οποία καταργήθηκε 

με την έκδοση της υπουργικής απόφασης Αριθμ.

Α2 –861(ΦΕΚ Β' 2044/22-08-2013) «Κανόνες

Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής 

Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

Σύμφωνα με το άρθρο 140 της ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.: «Με

την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται

όλα τα άρθρα της Α.Δ. 7/2009 «Τροποποίηση και

νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκ-

δοθεισών μέχρι και την 14 Μαΐου 2009». Τα συγ-

κεκριμένα άρθρα δεν αναφέρονται στο νέο

αγορανομικό κώδικα και καταργούνται ολοσχε-

ρώς.

Όμως προσοχή! Στη διακίνηση καυσίμων,

όπως στη διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης,

ισχύουν όλες οι διατάξεις για στοιχεία και συ-

νοδευτικά έγγραφα της παρούσης και τα προ-

βλεπόμενα από την ΠΟΛ 1004/2013 περί του

«Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλα-

γών» (ΚΦΑΣ).

Οι νέοι κανόνες διακίνησης και εμπορίας ισχύουν

από 1.9.2013.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των συναδέλ-

φων.

Με νέα ενημέρωσή της κύκλοι της ΓΓ Εμπορίου ανακάλεσαν προηγούμενη άποψη, που

δημοσιεύσαμε και στο προηγούμενο τεύχος, ότι ισχύει το βιβλίο καυσίμων σε όσους δεν

έχουν εγκαταστήσει το σύστημα εισροών εκροών και ερμήνευσαν ευθέως το νέο αγορανομικό

κώδικα ο οποίος δεν προβλέπει την τήρηση παρόμοιου βιβλίου χωρίς να θέτει κανένα όρο.
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Kαταργήστε το σύστημα καταχώρησης
συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»

Ό πως αναφέρει στην επιστολή της, παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας, όσον αφορά την

χωρίς λόγο διατήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Πετρελαίου

Θέρμανσης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», και την ανάγκη κατάργησής του, ο χρόνος προς τη διανομή

πετρελαίου θέρμανσης πλησιάζει και το σύστημα εξακολουθεί να ισχύει. 

Επί πλέον, οι πρατηριούχοι λαμβάνουν ειδοποιήσεις από το σύστημα ότι πρέπει να δηλώσουν

τα αποθέματα του πετρελαίου θέρμανσης μέχρι 4 Οκτωβρίου, διαφορετικά θα τους επιβληθεί

πρόστιμο!

Απορούμε για τον λόγο της συνέχισης μιας περιττής γραφειοκρατικής λειτουργίας η οποία

επέφερε και τεράστια πρόστιμα στους βενζινοπώλες από εντελώς γραφειοκρατικές παραλείψεις.

Νέα πρόστιμα απειλούνται και τώρα με τη δήλωση των αποθεμάτων πριν ακόμη ξεκινήσει

η περίοδος διανομής! 

Η ΟΒΕ με επιστολή της προς τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Μαυραγάνη  ζήτησε

με τεκμηριωμένες θέσεις την κατάργηση του συστήματος καταχώρηση συναλλαγών πε-

τρελαίου θέρμανσης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ».

êëáäéêÜ íÝá

omoσπονδια βενζινοπωλων ελλαδασ
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Μ έχρι τις 15 Οκτωβρίου  και επιπλέον ένα μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας, ορίστηκε ότι πρέπει οι

πωλητές πετρελαίου θέρμανσης να έχουν εγκαταστήσει το σύστημα Εισροών–Εκροών, στην

Περιφέρεια Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και στις Περιφερειακές Ενότητες

Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων.

Με την ΠΟΛ.1206/13 (ΦΕΚ 2237 Β/10-9-2013) : «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ελέγχου

και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων Εισροών – Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου

θέρμανσης και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτών» ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές, το

χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών –

εκροών, καθώς και το είδος, το περιεχόμενο, τον τρόπο και το χρόνο έκδοσης ειδικών φορολογικών

στοιχείων στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης που εκδίδονται μέσω του προαναφερόμενου

συστήματος.

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής:
Καθορίζουμε την καταληκτική ημερομηνία εγκατάστασης και παραγωγικής λειτουργίας

Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών Εκροών στις ανωτέρω εγκαταστάσεις, ως

εξής:

- Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2013 και επιπλέον ένα μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας, στην

Περιφέρεια Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και στις Περιφερειακές

Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων.

- Εντός οκτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμπεριλαμβανομένου και ενός

μηνός δοκιμαστικής λειτουργίας, στη λοιπή Ελληνική Επικράτεια.

Σύστημα Εισροών-Εκροών στις εγκαταστάσεις
πωλητών πετρελαίου θέρμανσης
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Πως είναι η κατάσταση των πρατηρίων στην

Πάτρα;

Η κατάσταση των πρατηρίων στην Πάτρα είναι τραγική.

Είναι δύσκολη η κατάσταση για όλα τα πρατήρια. 

Τα βασικά προβλήματα των συναδέλφων στην Πάτρα

είναι η έλλειψη ρευστότητας με μηδέν κέρδη και

τεράστια λειτουργικά προβλήματα. 

Όποιο κατάστημα κλείνει, ανοίγει ως ιδιολειτουργούμενο

των εταιριών , κι αυτό φέρνει μονοπώληση του κλάδου

και χτύπημα των τιμών ώστε τα πρατήρια να μην

μπορούν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό και

στις υποχρεώσεις τους. 

Αυτή είναι η κατάσταση των πρατηρίων στην Πάτρα

Ξεκίνησε η εγκατάσταση των συστημάτων εισροών

– εκροών στην Αχαΐα; 

Οι συνάδελφοι επειδή έχουν ανασφάλεια για το αν

θα υπάρχουν κι αύριο τα πρατήρια μας αλλά και σε

συνδυασμό με το υψηλό κόστος της εγκατάστασης

έχουμε μεγάλο ποσοστό πρατηρίων που ακόμα δεν

έχουν κάνει εγκατάσταση. Μέχρι στιγμής λοιπόν τα

πρατήρια δεν έχουν ακόμα εγκαταστήσει το σύστημα

εισροών – εκροών.

Για πολλά πρατήρια το ζήτημα έχει εξελιχθεί σε

πρόβλημα επιβίωσης των πρατηρίων. 

Μεγάλο ποσοστό πρατηρίων δεν έχουν κάνει
εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών

Δήλωση στα «Νέα της ΕΒΝΑ» 

έκανε ο πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Νομού Αχαΐας Σπύρος Μαυροειδής: 

ΠΑΤΡΑ
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Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση 
της ΟΒΕ στις 3 Νοεμβρίου

Όπως και σε προηγούμενες περιπτώσεις, οι διεθνείς κερδοσκόποι καραδοκούν

και αυξάνουν ανεξέλεγκτα τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αξιοποιώντας

και πυροδοτώντας το πολεμικό κλίμα. 

Ο λαός μας δεν αντέχει νέες αυξήσεις στα καύσιμα και δεν μπορεί

να πληρώνει το καύσιμο 2 ευρώ το λίτρο για χάριν

των πολυεθνικών του πετρελαίου. 

Είμαστε αντίθετοι σε κάθε πολεμική

επίθεση στη Συρία η οποία μπορεί

να οδηγήσει και σε ευρύ-

τερες περιφερειακές

συρράξεις. Η χώρα

μας δεν πρέπει  να

εμπλακεί με οπου-

δήποτε τρόπο στον

πόλεμο. Ο λαό της

Συρίας μπορεί να

λύσει μόνος τα εσω-

τερικά του προβλήματα 

Το ΔΣ της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος

αποφάσισε η εκλγοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013

και με ώρα έναρξης την 10.30 το πρωί στην

Αθήνα.

Η ΓΣ  θα διεξαχθεί στη αίθουσα συνεδριάσεων

του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, 

Πανεπιστημίου 44, 2ος όροφος 

Διεθνής κερδοσκοπία 
με τις απειλές πολέμου κατά της Συρίας
Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος διαπιστώνει ότι, για μια ακόμη φορά ο κόσμος

καλείται να πληρώσει ακριβά τη δημιουργία τεχνητού κλίματος ανασφάλειας με τις

προετοιμασίες πολεμικής επίθεσης κατά της Συρίας.



39Σεπτέμβριος 2013

êëáäéêÜ íÝá

Μ ετά την εξίσωση των

ειδικών φόρων όμως

στα πετρέλαια δεν υπάρχει

λόγος ελέγχου των αποθεμάτων

αφού δεν έχει κανένα κίνητρο η

απόκρυψη ή η δήλωσή τους. 

Κύκλοι της ΟΒΕ σχολίαζαν αρνητικά τι εξελίξεις και

τόνιζαν ότι παρά τις συνεχείς οχλήσεις τους, όσον

αφορά την χωρίς λόγο διατήρηση του Πληροφοριακού

Συστήματος Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης

«ΗΦΑΙΣΤΟΣ», και την ανάγκη κατάργησής του, ο χρόνος

προς τη διανομή πετρελαίου θέρμανσης πλησιάζει και

το σύστημα εξακολουθεί να ισχύει. 

Όπως ανέφεραν, είναι άξιο απορίας ο λόγος της συνέχισης

μιας περιττής γραφειοκρατικής λειτουργίας η οποία

επέφερε και τεράστια πρόστιμα στους βενζινοπώλες

από εντελώς γραφειοκρατικές παραλείψεις. Νέα πρόστιμα

απειλούνται και τώρα με τη δήλωση των αποθεμάτων

πριν ακόμη ξεκινήσει η περίοδος διανομής! 

Τι νόημα έχουν τότε οι διακηρυσσόμενοι στόχοι της

εξί-

σωσης των Ειδι-

κών Φόρων στα πετρέλαια και της

εγκατάστασης των συστημάτων εισροών

– εκροών;

Όπως είναι γνωστό το κύριο επιχείρημα για τη διατήρηση

του συστήματος ήταν οι «στατιστικοί λόγοι». Οι λόγοι

αυτοί έχουν ήδη αποδυναμωθεί δεδομένης της εισαγωγής

των συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια και

της αυτόματης τροφοδοσίας της ΓΓΠΣ με τις καταναλώσεις

όλων των καυσίμων. Όσον αφορά την απόδοση του

επιδόματος θέρμανσης, εκτός των στοιχείων του

συστήματος εισροών – εκροών η διαδικασία μπορεί

να καλυφθεί αποτελεσματικά με την υποβολή των

στοιχείων των σχετικών παραστατικών από τους εν-

διαφερόμενους. 

Για τους παραπάνω λόγους πρέπει να ανακληθεί η

δήλωση των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης και

να καταργηθεί το σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ».

προστιμα για μη δήλωση
αποθεμάτων πετρελαίου 

Ενώ η ΟΒΕ και οι βενζινοπώ-

λες γενικά έχουν επιμόνως

ζητήσει την κατάργηση του

συστήματος καταχώρηση συ-

ναλλαγών πετρελαίου θέρ-

μανσης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» διότι

δεν εξυπηρετεί καμία ανάγκη

πλέον οι υπηρεσίες του συ-

στήματος ειδοποίησαν τους

βενζινοπώλες ότι αν μέχρι 4

Οκτωβρίου δεν δηλώσουν τα

αποθέματα θα επιβληθούν

πρόστιμα! 
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Όπως ανέφερε η ΕΒΝΑ «Τα συνεχή φορολογικά, ασφαλιστικά και θεσμικά μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση

τσακίζουν τις επιχειρήσεις μας και τους καταναλωτές. Εκατοντάδες πρατήρια έχουν κλείσει εξαιτίας τους, ο

πληθυσμός πάγωσε με το ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης και θα παγώσει και φέτος αν δεν αλλάξουν τη

φορολογία του. Οι επιχειρήσεις, οι μεταφορές και η οικονομία πλήττονται με τα ακριβά καύσιμα. Οι συντάξεις

μειώνονται, το Επικουρικό Ταμείο μας αφανίζεται και η κυβέρνηση αδρανεί. 

Αν δεν αλλάξουν αυτές οι πολιτικές η χώρα δεν θα μπορέσει να βγει από την κρίση».

Η Ένωση Βενζινοπωλών Ν. Αττικής

συμμετείχε στις κινητοποιήσεις δια-

μαρτυρίας που ανακοίνωσαν η ΓΣΕ-

ΒΕΕ,  η ΠΑΣΕΒΕ και άλλες

συνδικαλιστικές οργανώσεις των

μικρομεσαίων την Δευτέρα, 16 Σε-

πτεμβρίου 2013. 

Με πρόσκληση της ΓΣΕΒΕΕ, της ΠΑΣΕΒΕ και άλλων

συνδικαλιστικών οργανώσεων πραγματοποιήθηκαν σήμερα

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου, μεγάλες κινητοποιήσεις μικρομεσαίων

σε όλη την Ελλάδα. Σε πολλές επαρχιακές πόλεις έκλεισαν

και τα καταστήματα.

Οι κινητοποιήσεις έγιναν  σε ένδειξη αντίθεσης των

μικρομεσαίων στα μέτρα που λαμβάνει σε βάρος τους η

κυβέρνηση. 

Στην Αθήνα η συγκέντρωση της ΓΣΕΒΕΕ πραγματοποιήθηκε

έξω από το υπουργείου Εργασίας στην οδό Σταδίου 29 στις

10.30 το πρωί. Παράλληλα συγκέντρωση στην Ομόνοια

και πορεία προς τη Βουλή πραγματοποίησε και η ΠΑΣΕΒΕ.

Διαδηλώσεις, απεργίες και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας είχαν

και πολλοί κλάδοι εργαζομένων στην Παιδεία, στους ΟΤΑ

και στα Ταμεία.

Η κινητοποίησή  των μικρομεσαίων αφορά την άμεση

αντίδρασή τους σε μέτρα της κυβέρνησης, όπως η αναγκαστική

είσπραξη των ασφαλιστικών οφειλών από το νεοσύστατο

Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, το άνοιγμα των

καταστημάτων τις Κυριακές και τους πρόσφατους φορολογικούς

νόμους, που εξελίσσονται, όπως αναφέρει η Συνομοσπονδία,

«σε μαζικό “εξολοθρευτή” των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Συμμετοχή των βενζινοπωλών 
στις κινητοποιήσεις των μικρομεσαίων

Οι κινητοποιήσεις

êëáäéêÜ íÝá





2.1 Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή

υγραερίου κίνησης ή μικτού πρατηρίου, υποχρεούνται να αναρτούν

πινακίδα με τις τιμές λιανικής πώλησης των καυσίμων που διαθέτουν,

ανά μονάδα μέτρησης (ανά λίτρο). Οι τιμές πώλησης πρέπει να

αναρτώνται και στις αντίστοιχες αντλίες.

Τα είδη των καυσίμων που θα εμφανίζονται στην προαναφερόμενη

πινακίδα μπορούν να αναγράφονται, κατά επιλογή του κατόχου

άδειας λιανικής εμπορίας, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

Ο κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας επιλέγει ελεύθερα σε ποια

γλώσσα, μόνο ελληνική ή μόνο αγγλική, θα αναγράφει τα είδη

των καυσίμων στην πινακίδα.
2.2 Η αναγραφή των ειδών των καυσίμων στην αναρτημένη πινακίδα,

ακολουθεί υποχρεωτικά μία εκ των παρακάτω οριζόμενων σειρών,

απαγορευμένης της διαφοροποίησής της για οποιονδήποτε λόγο.
1. ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ή Unleaded 95

2. ΝΕΑ ΣΟΥΠΕΡ ή Super LRP

3. S. ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 ή S. Unleaded 100

4. Πετρέλαιο κίνησης ή Diesel

5. Υγραέριο κίνησης ή AUTOGAS

6. Πετρέλαιο για θέρμανση ή εναλλακτικά

1. Βενζίνες με αύξουσα σειρά αριθμού οκτανίων, ο οποίος και θα

αναγράφεται

2. Πετρέλαιο κίνησης ή Diesel

3. Υγραέριο Κίνησης ή AUTOGAS

4. Πετρέλαιο για θέρμανση

Πρατήρια που δεν διαθέτουν όλα τα παραπάνω είδη καυσίμων θα

αναγράφουν υποχρεωτικά στην αναρτημένη πινακίδα λιανικής

πώλησης, μόνο τα είδη που διαθέτουν με την παραπάνω σειρά,

χωρίς τη μεσολάβηση κενών.
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για τη σήμανση & τήρηση πινακίδων

Tι ισχύει

Τι αναφέρει το άρθρο

Παρότι έχουμε δημοσιεύσει πολλές φορές για το τι ισχύει για τη σήμανση και τήρηση

πινακίδων από τους κατόχους άδειας εμπορίας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης

(πρατήρια) πολλοί συνάδελφοι ρωτάνε ακόμη για το πρόβλημα αυτό γιατί παρουσιάζονται

ζητήματα για το πώς πρέπει να γίνονται οι αναρτήσεις, τι ισχύει για διαφορετικές τιμές, τι

ισχύει για το πετρέλαιο διανομής κλπ.

Για την πληροφόρηση των συναδέλφων δημοσιεύουμε το άρθρο 115 του νέου αγορανομικού κώδικα που
τώρα ονομάζεται «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

2. Τήρηση πινακίδων λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης 

από κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας
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2.3 Στην περίπτωση που τα πρατήρια διαθέτουν

πετρέλαιο για θέρμανση με παράδοση στο χώρο του

καταναλωτή, υποχρεούνται να αναρτούν σε διαφορετική

πινακίδα τις τιμές λιανικής πώλησης, ως εξής:

α. για παραδόσεις μέχρι τα 499 λίτρα 

β. για παραδόσεις από 500 μέχρι τα 999 λίτρα 

γ. για παραδόσεις από 1000 λίτρα και άνω. 

3. Τοποθέτηση πινακίδων λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών

προϊόντων

Η αναρτημένη πινακίδα με τις τιμές λιανικής πώλησης

των πετρελαιοειδών προϊόντων, πρέπει να είναι φωτεινή

(αυτοφωτιζόμενη), άμεσα ορατή από τους διερχόμενους

οδηγούς τουλάχιστον από απόσταση 50 μέτρων,

τοποθετημένη σε περίοπτη θέση του πρατηρίου,

ακριβώς κάτω ή παράπλευρα του Εταιρικού σήματος

του κατόχου άδειας εμπορίας ή του ειδικού σήματος

με την ένδειξη «Α.Π.».

Τα αναγραφόμενα επί αυτής ψηφία των τιμών λιανικής

πώλησης πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 15 εκατοστά

του μέτρου.

4. Τρόπος αναγραφής λιανικών τιμών πώλησης

4.1 Η τιμή λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων

ανα-γράφεται σε ευρώ, υπό μορφή δεκαδικού αριθμού

με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (π.χ. 0,795 ή 1,032).
4.2 Οποιαδήποτε διαφοροποίηση επί των λιανικών

τιμών πώλησης, ως πρόσκαιρη ή διαρκής ενέργεια με

σκοπό την προώθηση των πωλήσεων, θα γνωστοποιείται

από ανεξάρτητη πινακίδα με αναλυτική περιγραφή της

παροχής.
4.3 Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών

καυσίμων που διαθέτουν συμβατά καύσιμα αναμεμειγμένα

με βιοκαύσιμα σε ποσοστό που υπερβαίνει το 10%

κατ' όγκο, υποχρεούνται όπου υπάρχει αναγραφή του

είδους του καυσίμου (στις αντλίες και στις πινακίδες

τιμών) να προσθέτουν δίπλα σε αυτό με ενιαίο τρόπο

αναγραφής τα εξής:

α) Σε περίπτωση πετρελαίου κίνησης αναμεμειγμένου

με βιοντίζελ, την ένδειξη νΒν, ακολουθούμενη από

αριθμό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατ' όγκο

του καυσίμου σε βιοντίζελ, π.χ. Β20 για περιεκτικότητα

20% κατ' όγκο.

β) Σε περίπτωση βενζίνης αναμεμειγμένης με βιοαιθανόλη,

την ένδειξη Έχ, ακολουθούμενη από αριθμό που

αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατν όγκο του καυσίμου

σε βιοαιθανόλη, π.χ. Ε20 για περιεκτικότητα 20% κατ'

όγκο.
4.4 Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων που

διαθέτουν αυτούσια βιοκαύσιμα σε τελικούς καταναλωτές

υποχρεούνται, όπου υπάρχει αναγραφή του είδους

του καυσίμου, να προσθέτουν δίπλα σε αυτό με ενιαίο

τρόπο αναγραφής, την ένδειξη νΒ100ν, στην περίπτωση

πώλησης αυτούσιου βιοντίζελ, και την ένδειξη Έ100ν,

σε περίπτωση πώλησης αυτούσιας βιοαιθανόλης.» 
5. α. Στους παραβάτες της παραγράφου 1: «Ανάρτηση

σήματος από τους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας

υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης», επιβάλλονται

διοικητικά πρόστιμα:

α1. Δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) για έλλειψη πινακίδας

με το εμπορικό σήμα του προμηθευτή - κατόχου άδειας

εμπορίας, βάσει των προβλεπομένων από την παράγραφο

1.1.1.

α2. Στους παραβάτες της παραγράφου 1.1.2, επιβάλλονται

πρόστιμα:

• Δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) για έλλειψη πινακίδας

με τα αρχικά Α.Π.

• Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για μη σωστή τοποθέτηση

ή για μη τήρηση των προδιαγραφών της πινακίδας με

τα αρχικά Α.Π.

α3. Στους παραβάτες της παραγράφου 1.2, επιβάλλονται

πρόστιμα:

α.3.1 Δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) για τοποθέτηση

πινακίδας σήμανσης εταιρειών εμπορίας για πετρελαιοειδή
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προϊόντα, για τα οποία ο κάτοχος άδειας λιανικής

εμπορίας λειτουργεί ως ανεξάρτητο πρατήριο (Α.Π.).

α.3.2 Δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ανά αντλία για

τοποθέτηση διακριτικών σημάτων εταιρειών εμπορίας

για τα προϊόντα εκείνα για τα οποία οι κάτοχοι άδειας

λιανικής εμπορίας λειτουργούν ως ανεξάρτητα πρατήρια

(Α.Π.).

α4. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για μη σωστή

τοποθέτηση του εμπορικού σήματος κατόχου άδειας

λιανικής εμπορίας βάσει των προβλεπομένων από την

παράγραφο 1.3, στην περίπτωση που λειτουργεί ως

Α.Π.

α5. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για μη σωστή

τοποθέτηση πινακίδας πώλησης λιπαντικών από

Ανεξάρτητο Πρατήριο, βάσει των προβλεπομένων από

την παράγραφο 1.4.

α6. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για μη σωστή

τοποθέτηση των εμπορικών σημάτων ή του ειδικού

σήματος Α.Π. στην πινακίδα τιμών λιανικής πώλησης

από κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας που διαθέτουν

και υγραέριο κίνησης (AUTOGAS), βάσει των προβλεπομένων

από την παράγραφο 1.5.

β. Στους παραβάτες της παραγράφου 2: «Τήρηση

πινακίδων λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων και

υγραερίου κίνησης από κατόχους άδειας λιανικής

εμπορίας», επιβάλλονται πρόστιμα:

β1. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά είδος πωλούμενου

καυσίμου για μη σωστή αναγραφή των τιμών σύμφωνα

με τα προβλεπόμενα από τις παραγράφους 2.1 και 2.2.

β2. Δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά είδος πωλούμενου

καυσίμου για μη αναγραφή της τιμής κάποιου από τα

πωλούμενα είδη καυσίμων ούτε στην πινακίδα ούτε

στην αντλία.

β3. Δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) για μη ανάρτηση

διαφορετικής πινακίδας με τις τιμές λιανικής πώλησης

πετρελαίου για θέρμανση στο χώρο του καταναλωτή,

βάσει των προβλεπομένων από την παράγραφο 2.3.

γ. Στους παραβάτες της παραγράφου 3: «Τοποθέτηση

πινακίδων», επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων

ευρώ (€5.000), για μη σωστή τοποθέτηση της αναρτημένης

πινακίδας με βάση τα προβλεπόμενα.

δ. Στους παραβάτες της παραγράφου 4: «Τρόπος

αναγραφής λιανικών τιμών πώλησης», επιβάλλονται

δι-οικητικά πρόστιμα:

δ1. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά είδος πωλούμενου

καυσίμου για μη σωστή αναγραφή των ενδείξεων/τιμών

βάσει των προβλεπομένων στα σημεία 4.1, 4.3 και

4.4.

δ2. Δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά είδος πωλούμενου

καυσίμου για μη τήρηση των προβλεπομένων από την

παράγραφο 4.2 αναφορικά με προωθητικές ενέργειες.
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ποινεσ
για αντλίες 

και συστήματα

Ειδικές κυρώσεις για κατόχους αδειών εμπορίας και λιανικής
εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων

1 Στις εγκαταστάσεις των κατόχων αδειών

εμπορίας και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών

προϊόντων και διάθεσης βιοκαυσίμων, η

καθ’ οιονδήποτε τρόπο καταδολίευση ή αλλοίωση

στο μηχανολογικό ή ηλεκτρολογικό ή ηλεκτρονικό

μέρος των μετρητών ροής και των διανεμητών

(αντλιών – fuel dispensers) ή στο λογισμικό

αυτών ή στο λογισμικό κάθε συσχετιζόμενου

με τους διανεμητές συστήματος ή η αλλοίωση

των ενδείξεών τους ή η αλλοίωση των δεδομένων

που δέχονται ή που παράγουν, τιμωρείται με

ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Τα μέσα καταδολίευσης ή αλλοίωσης κατάσχονται

και επιβάλλεται στον κάτοχο της αδείας διοικητικό

πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000)

ευρώ για κάθε επηρεαζόμενο μετρητή.

Συγχρόνως, αφαιρείται υποχρεωτικά οριστικά

η άδεια λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης,

με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, της

πράξης χαρακτηριζόμενης ως σοβαρής παράβασης

των όρων χορήγησης της σχετικής άδειας, κατά

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 6 του ν.

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους για τις

προβλέψεις του ν 4177/13 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-

2013) : «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς

προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες

διατάξεις» στον οποίο προβλέπονται κυρώσεις

για καταδολίευση ή αλλοίωση στο μηχανολογικό

ή ηλεκτρολογικό ή ηλεκτρονικό μέρος των

μετρητών ροής και των διανεμητών (αντλιών –

fuel dispensers) ή στο λογισμικό αυτών ή στο

λογισμικό κάθε συσχετιζόμενου με τους

διανεμητές συστήματος ή η αλλοίωση των

ενδείξεών τους ή η αλλοίωση των δεδομένων

που δέχονται ή που παράγουν. Άρθρο 20
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3054/2002 (Α΄ 230), όπως ισχύει. Για την

έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η ελεγκτική

αρχή αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης,

συνοδευόμενο από σχετική εισήγηση, στην

αδειοδοτούσα αρχή, εντός πέντε εργάσιμων

ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης.

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέας άδειας

λειτουργίας παρόμοιας επιχείρησης στον ίδιο

χώρο στον παραβάτη ή σε σύζυγο ή σε συγγενείς

αυτού μέχρι δεύτερου

βαθμού, εφόσον ο χώρος ή οι εγκαταστάσεις

είναι ιδιοκτησίας του.

2 Όποιος εμπορεύεται, παραχωρεί, κατασκευάζει ή εγκαθιστά τα μέσα για τη διάπραξη του

αδικήματος της παραγράφου 1 τιμωρείται με κάθειρξη και με διοικητικό πρόστιμο εκατό

χιλιάδων (100.000) ευρώ.

3 Ειδικά εάν, κατά τη διενέργεια ελέγχου από τα αρμόδια όργανα, διαπιστωθεί σφάλμα μετρητή

καυσίμων που κατά τις κατωτέρω διακρίσεις βρίσκεται εντός ή υπερβαίνει τα κατωτέρω

όρια, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

Σφάλμα Μετρητή Κύρωση

1α: Βενζίνες - πετρέλαια -0,5% < σφάλμα -1,0%

1β: Υγραέρια -1,0 % < σφάλμα  -2,0%

2α: Βενζίνες -πετρέλαια -1,0% < σφάλμα -1,5%

2β: Υγραέρια -2,0% < σφάλμα ≤ -3,0%

3α: Βενζίνες – πετρέλαια -1,5% < σφάλμα

3β: Υγραέρια -3,0% < σφάλμα

Διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ

για κάθε ελεγχόμενο μετρητή.

Διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ

για κάθε ελεγχόμενο μετρητή.

Αφαίρεση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης με τη

διαδικασία που προβλέπεται στην παραγράφο 1 του

παρόντος άρθρου. Η κύρωση επιβάλλεται για

σφάλμα ακόμα και σε έναν μετρητή.
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Στην περίπτωση που εντός διαστήματος ενός (1) έτους από την επιβολή της κύρωσης

διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση στις περιπτώσεις 1 και 2 του παραπάνω πίνακα, αφαιρείται

η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο

1.

Στις περιπτώσεις 1α, 1β, 2α και 2β του παραπάνω πίνακα, δεν επιτρέπεται στον ελεγχόμενο

η μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης στον σύζυγο ή στη σύζυγο ή σε

πρόσωπα έχοντα μέχρι και β΄ βαθμού συγγένεια με αυτόν, εντός διαστήματος ενός (1)

έτους από τη διαπίστωση της παράβασης.

5 Τα πρόσωπα που κατέχουν, διακινούν και εμπορεύονται νοθευμένα καύσιμα

τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και αυτά που κατέχουν,

διακινούν και εμπορεύονται μη κανονικά καύσιμα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης

τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Στα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλονται

οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται και υπολογίζονται σύμφωνα με τα ειδικώς

καθοριζόμενα στην απόφαση Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/7.7.2010 (Β΄1039), όπως εκάστοτε

ισχύει.

4 Για τη διαπίστωση των παραβάσεων της παραγράφου 1, ο έλεγχος μπορεί να

διενεργείται και με ειδικά μετασκευασμένο για το σκοπό αυτόν αυτοκινούμενο

όχημα με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας, χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση

στον ελεγχόμενο. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία ελέγχου, τα είδη και ο τρόπος παραγωγής

και αξιολόγησης των επίσημων έντυπων στοιχείων που δημιουργούνται κατά τον έλεγχο,

το μέγιστο ανεκτό σφάλμα του χρησιμοποιούμενου συστήματος ελέγχου, καθώς και

κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση.

6 Για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος άρθρου ως αυτουργοί διώκονται οι νόμιμοι

εκπρόσωποι και οι εν τοις πράγμασι ασκούντες τη διοίκηση και διαχείριση της

επιχείρησης.
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Στήριξη πρατηρίων

της περιφέρειας με χαμηλό τζίρο

για αποφυγή λουκέτου

Σ ύμφωνα με πρόταση που επεξεργάζεται η

Γενική Γραμματεία Εμπορίου, θα

πραγματοποιηθεί μελέτη σε συνεργασία πιθανώς

και με την Επιτροπή Ανταγωνισμού προκειμένου

να χαρτογραφηθεί πλήρως η αγορά στις

περιοχές αυτές με λεπτομερή στοιχεία για τον

τζίρο που κάνει κάθε πρατήριο. Με βάση τα

στοιχεία αυτά θα αποφασισθεί το ύψος τής

επιπλέον επιδότησης για την εγκατάσταση

των συστημάτων εισροών εκροών. Ετσι,

εκτιμάται ότι θα αποφευχθούν δύο δυσμενείς

εξελίξεις: να μην κλείσουν πρατήρια και να

μην αυξηθούν υπέρμετρα οι τιμές των καυσίμων,

προκειμένου οι πρατηριούχοι να καλύψουν

το κόστος εγκατάστασης του συστήματος. 

Υπενθυμίζεται ότι βάσει των χρονοδιαγραμμάτων

που έχουν αποφασισθεί, τα συστήματα εισροών

εκροών στα πρατήρια (πρόκειται για την

υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή πλην των νομών

Αττικής, Θεσσαλονίκης, Λαρίσης, Αχαΐας,

Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων) θα

πρέπει να έχουν εγκατασταθεί ή να έχουν

γίνει οι συμβάσεις με τις εταιρείες μέχρι τέλος

Μαρτίου 2014. Από χθες, εξάλλου, ξεκίνησε

η έναρξη υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση

της εγκατάστασης συστημάτων εισροών εκροών

στα πρατήρια καυσίμων που βρίσκονται στους

νομούς Λαρίσης, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας

και Ιωαννίνων. Υπολογίζεται ότι θα ενταχθούν

στη δράση περί τα 600 πρατήρια και δεν

αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα. Χθες,

ξεκίνησε στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών

Συστημάτων η λειτουργία της βάσης δεδομένων

που υποδέχεται τα στοιχεία από τα συστήματα

στα πρατήρια, ενώ την ερχόμενη Τρίτη θα

τεθεί σε λειτουργία το πρόγραμμα που θα

επεξεργάζεται τα στοιχεία και θα προβαίνει

σε εκτίμηση κινδύνου. Δ. ΜΑΝΙΦΑΒΑ Εξετάζεται

n αύξηση της συνολικής επιδότησης για την

εγκατάσταση του συστήματος εισροών εκροών. 

Δημοσιεύτηκε στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» στις
04/09/2013 

Στην αύξηση της επιδότησης για την εγκατάσταση συστημάτων εισροών εκροών σε πρατήρια

καυσίμων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές της περιφέρειας, προκειμένου να μην

οδηγηθούν σε λουκέτο λόγω του αυξημένου κόστους, προσανατολίζεται το υπουργείο Ανάπτυξης.
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Διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις 
διατάξεων των συστημάτων εισροών-εκροών
Πρόστιμο 150.000 ευρώ για «πείραγμα» του συστήματος!

Οκτώ ελεγκτικές Υπηρεσίες θα ελέγχουν την εγκατάσταση και καλή λειτουργία των

ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών

καυσίμων. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται κυρώσεις και πρόστιμα.

Αυτό προβλέπεται στην Κ.Υ.Α. αριθ. Φ2-1871/22.8.2013 (ΦΕΚ Β' 2173/02-09-2013) που

εξέδωσαν οι υφυπουργοί Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Υποδομών, Μεταφορών και

Δικτύων.

Σε περίπτωση μη εγκατάστασης του συστήματος

αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του πρατηρίου,

μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή του εκμεταλλευτή

πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Εάν ο πρατηριούχος που του έχει επιβληθεί αναστολή

της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου λόγω μη

εγκατάστασης και αποπεράτωσης του συστήματος

εισροών εκροών, εντοπιστεί να το λειτουργεί, του

αφαιρείται η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου μέχρι

την έκδοση νέας άδειας λειτουργίας του πρατηρίου

που να περιλαμβάνει και το σύστημα.

Στην περίπτωση διαπιστωθεί παραποίηση στοιχείων

ταυτότητας του συστήματος  επιβάλλονται στον

εκμεταλλευτή πρατηρίου υγρών καυσίμων πρόστιμα

από 5 μέχρι 30 χιλιάδες ευρώ ανάλογα με το είδος

της παράβασης.

Ποινές επιβάλλονται και για σειρά άλλων παραβάσεων

που αναφέρονται στον πίνακα που παραθέτει η ΚΥΑ.

Για παράνομο «πείραγμα» επέμβαση, τροποποίηση

ή αλλοίωση, οποιασδήποτε μορφής, σε μέρη ή

αλλοίωση των παραγόμενων στοιχείων του συστήματος,

που φυλάσσονται στον χώρο του πρατηρίου πέρα

των ποινικών κυρώσεων επιβάλλεται σε αυτόν

πρόστιμο 150.000€ και αφαίρεση της άδειας

λειτουργίας.

Ο εγκαταστάτης για οποιαδήποτε πλημμέλεια, πέρα

των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων τιμωρείται

σωρευτικά με διοικητικό πρόστιμο ως ακολούθως.
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3γ. Για μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση, τροποποίηση

ή αλλοίωση, οποιασδήποτε μορφής, σε μέρη (υλικά,

κατασκευαστικά, μεταφοράς πληροφοριών, συνδέσεων,

διεπαφών, λογισμικού, κλπ.) ή αλλοίωση των

παραγόμενων στοιχείων του συστήματος, που

φυλάσσονται στον χώρο του πρατηρίου ή/και

αποστέλλονται στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.,

από τον εκμεταλλευτή πρατηρίου υγρών καυσίμων,

πέρα των ποινικών κυρώσεων επιβάλλεται σε αυτόν

πρόστιμο 150.000€ και αφαίρεση της άδειας

λειτουργίας.

Στις περιπτώσεις πρατηριούχων που κατά τον έλεγχο

διαπιστωθεί ότι λειτουργούν/διακινούν/εμπορεύονται

καύσιμο, μέσω αντλιών ή δεξαμενών που δεν έχουν

περιληφθεί στο εγκατεστημένο σύστημα εισροών

εκροών, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών

κυρώσεων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100.000

€ και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου.

§1. πλημμελής προσδιορισμός και τεκμη¬ρίωση των τρόπων προστασίας του

συ¬στήματος ή της εφαρμογής αυτών κατά την εγκατάσταση.

§2. Σφράγιση με σφραγίδα άλλη από την κατατεθειμένη στην Αρμόδια Αρχή.

§3i. Πλημμελής λήψη μέτρων για τον έλεγ¬χο και ταυτοποίηση του λογισμικού

(αρ. Έκδοσης, σειριακός αριθμός άδειας χρή¬σης, checksum, CRC64).

§3ii. Πλημμελής λήψη μέτρων προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων του συ-

στήμα¬τος (δεδομένα ογκομέτρησης δεξαμενής, δεδομένα αναγωγής της θερμο-

κρασίας, δεδομένα πυκνότητας των ειδών των καυ¬σίμων κ.λπ.).

§4. Πλημμελής προστασία των δεδομένων πινάκων αναγωγής στους 15oC καθώς

και του λογισμικού αναγωγής .

§5. Πλημμελής καταγραφή στα αρχεία/ βάση δεδομένων του συστήματος των αλ-

λαγών στο λογισμικό του συστήματος.

§6. Πλημμελής διατήρηση αναλυτικού ημε¬ρολογίου αναβαθμίσεων του λογισμι-

κού ή αναβάθμιση μη δηλωθείσα.

§7. Παραποίηση των δεδομένων των δύο προηγούμενων υποπαραγράφων 5 και

6, και σωρευτικά ή διαζευκτικά η μη σήμανσή τους από φορολογικό μηχανισμό

και σωρευτικά ή διαζευκτικά η μη αποστολή τους.

§8. Μη γνωστοποίηση νέων ή ψευδής δή¬λωση νέων εκδόσεων λογισμικού στην

αρμόδια αρχή.

§9. Ψευδής Δήλωση ότι το λογισμικό πλη¬ροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

5.000/ εκτροπή

2.500/ σφραγίδα

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

25.000

25.000

25.000

Παράβαση Διοικητικό Πρόστιμο (ευρώ)
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1. Άδεια Λιανικής Εμπορίας χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα

ή εταιρείες με οποιαδήποτε εταιρική μορφή. Ειδικά για

τα πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίων ως Άδεια

Λιανικής Εμπορίας νοείται η άδεια λειτουργίας που

εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες μεταφορών και

επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα

με τις κείμενες περί αυτών διατάξεις. 

[Αρχή Τροποποίησης]«2. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής

Εμπορίας προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από

κατόχους άδειας Εμπορίας. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής

Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α΄ και β΄ της

παραγράφου 3 που δεν προμηθεύονται πετρελαιοειδή

προϊόντα από κάτοχο άδειας Εμπορίας με βάση αποκλειστική

σύμβαση και δεν φέρουν στο πρατήριό τους το εμπορικό

σήμα αυτού («Ανεξάρτητα Πρατήρια») μπορούν να

προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα και από κατόχους

άδειας Διύλισης, αποκλειστικά για τα πρατήριά τους,

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του

άρθρου 5. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας του

προηγούμενου εδαφίου υποχρεούνται να προβαίνουν

στον εκτελωνισμό των ανωτέρω πετρελαιοειδών προϊόντων.

Η μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν

οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας, κατά τα ανωτέρω,

πραγματοποιείται με βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.),

ιδιόκτητα ή μισθωμένα. [Αρχή Τροποποίησης]“Ο κάτοχος

άδειας Λιανικής Εμπορίας φέρει την αποκλειστική ευθύνη

για την ποιότητα και την ποσότητα των προιόντων που

διακινεί και διαθέτει”- ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΜΕΣΑ ΣΕ “”

ΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Ν. 4111/13,

ΦΕΚ-18 Α/25-1-13 – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 12-11-12 – Η ΩΣ ΑΝΩ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΧΕ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ

ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΗΣ ΠΝΠ 9/12-11-12, ΦΕΚ-224 Α/12-11-12[Τέλος

Τροποποίησης] .

Άρθρο 7 - Άδεια Λιανικής Εμπορίας 

Άδεια λιανικής εμπορίας
Πολλοί συνάδελφοι ρωτάνε κατά καιρούς τι ισχύει για τις άδειες Λιανικής Εμπορίας καυσίμων

δηλαδή για τα πρατήρια. Προς ενημέρωσή τους δημοσιεύουμε τη νομοθεσία που ισχύει με

βάση το ν. 3054/02 (ΦΕΚ Α 230/2-10-02) : «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και

άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
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Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών

με τα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3,

συμπεριλαμβανομένων των «Ανεξάρτητων Πρατηρίων»,

μπορούν να χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των

πετρελαιοειδών προϊόντων τις υπηρεσίες τρίτων

(μεταφορέων), μη κατόχων άδειας κατά το νόμο αυτό,

και στους οποίους δεν πραγματοποιείται μεταβίβαση

της κυριότητας των μεταφερόμενων προϊόντων. Η

μεταφορά και η πώληση των πετρελαιοειδών προϊόντων

γίνεται με παραστατικά των κατόχων άδειας Λιανικής

Εμπορίας,[Αρχή Τροποποίησης]οι οποίοι φέρουν την

αποκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου

17, για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που

διακινούν και διαθέτουν στους τελικούς καταναλωτές,

με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών

διατάξεων– ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΩΣ ΑΝΩ ΜΕΣΑ ΣΕ “” ΦΡΑΣΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Ν. 4111/13, ΦΕΚ-

18 Α/25-1-13 – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 12-11-12 – Η ΩΣ ΑΝΩ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΧΕ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΗΣ ΠΝΠ 9/12-11-12, ΦΕΚ-224 Α/12-

11-12[Τέλος Τροποποίησης] .

Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται

για τη διακίνηση των πετρελαιοειδών προϊόντων των

κατόχων άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών

με τα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3, πρέπει

να φέρουν εμφανώς, κατά περίπτωση, το εμπορικό

σήμα του κατόχου της άδειας Εμπορίας, εφόσον

προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο

άδειας Εμπορίας με βάση αποκλειστική σύμβαση και

φέρουν στο πρατήριό τους το εμπορικό σήμα αυτού,

άλλως, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου

της Άδειας Λιανικής Εμπορίας, του Συνεταιρισμού ή

της Κοινοπραξίας στην οποία ανήκουν, ή το εμπορικό

σήμα του μεταφορέα με τον οποίο έχει συναφθεί

σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του

παρόντος νόμου. Η δαπάνη εγκατάστασης του σήματος

αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του μεταφορικού μέσου,

ενώ σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή αγοράς

με παρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον

μισθωτή ή τον αγοραστή του μεταφορικού μέσου,

αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και

Δικτύων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της

σήμανσης των ανωτέρω μεταφορικών μέσων.» - ΑΝΤΙΚ.

ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. Ι3(7) ΤΟΥ

ΑΡΘ. 1ο ΤΟΥ Ν. 4093/12, ΦΕΚ-222 Α/12-11-12, ΟΠΩΣ

ΑΥΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ

ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Ν. 3335/05, ΦΕΚ-95 Α’

[Τέλος Τροποποίησης]

3. Η Λιανική Εμπορία περιλαμβάνει τις κατωτέρω

κατηγορίες για τις οποίες χορηγείται χωριστή άδεια: 

α. Άδεια Λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων. 

β. Άδεια Λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίων

αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών. 

γ. Άδεια Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, που προορίζεται

για καταναλωτές οι οποίοι διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς

χώρους. 

Οι κάτοχοι άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης

επιτρέπεται να διαθέτουν και φωτιστικό πετρέλαιο.

Το φωτιστικό πετρέλαιο μπορεί να διατίθεται και

συσκευασμένο σε δοχεία στους τελικούς καταναλωτές

μέσω και άλλων καταστημάτων λιανικής πώλησης. 

δ. Άδεια Διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου το οποίο

μπορεί να διατίθεται και μέσω άλλων καταστημάτων

λιανικής πώλησης. 
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(βλ. Την υπ' αριθμ. A8/48012/5053/12 (ΦΕΚ 3052
Β/18-11-2012) απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής σχετικά με τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας
βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης
σε κατόχους άδειας Λιανικής Εμπορίας του άρθρου 7
παρ. 3 εδάφια α, β και γ του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230
Α΄) και λοιπές διατάξεις).
(Με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 4123/13, ΦΕΚ-
43 Α/19-2-13, ορίζεται ότι : “2.  Οι κάτοχοι άδειας
λιανικής εμπορίας των κατη¬γοριών με στοιχεία α΄ και
β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002,
εφόσον πραγματοποιούν εισαγωγές προϊόντων
πετρελαίου σύμφωνα με την παράγραφο 11 του ίδιου
άρθρου του ανωτέρω νόμου, είναι υπόχρεοι προς
αναφορά των εισαγωγών αυτών και προς υποβολή
αναφοράς υποχρέωσης και περιοδικής αναφοράς
αποθεμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού
Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης που προβλέπεται
στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένου
προς τούτο ειδικού όρου στις άδειες που κατέχουν,
χωρίς πάντως η παράλειψή του να απαλλάσσει τους
κατόχους των αδειών αυτών από τις ανωτέρω υποχρεώσεις
τους”).
(Με το άρθρο 21 του Ν. 4123/13 (Μεταβατικές διατάξεις),
ορίζεται ότι : “Μέχρι να εκδοθεί ο Κανονισμός Τήρησης
Αποθεμά-των του άρθρου 19 παράγραφος 2 ισχύουν
οι διατάξεις του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων
Ασφαλείας που εκδόθηκε με την υπ. αριθ. Δ1/Β/12565
(Β΄1015/ 21.6.2007) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης”).
(Με την υποπαρ. Ε8 του άρθρου πρώτου του Ν.
4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13, ορίζεται ότι : “Επαναφέρονται
οι ακόλουθες διοικητικές άδειες αρ¬μοδιότητας της
Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής:
1.  Διύλισης (παράγραφος 1 του άρθρου 4 και άρθρο
5 του ν. 3054/2002).
2. Διάθεσης βιοκαυσίμων (άρθρο 5Α του ν. 3054/2002,
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3423/2005).
3. Άδεια μεταφοράς με αγωγό αργού πετρελαίου και
πετρελαιοειδών προϊόντων (παράγραφος 1 του άρθρου
4 και άρθρο 8 του ν. 3054/2002).
4. Άδειες εμπορίας (παράγραφος 4 του άρθρου 6 του
ν. 3054/2002):
α) εμπορίας Α πετρελαιοειδών προϊόντων, β) εμπορίας
Β1 αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων, γ) εμπορίας
Β2 αφορολόγητων αεροπορικών καυσί¬μων, δ) εμπορίας

Γ υγραερίων, ε) εμπορίας Δ ασφάλτου,
5.  Λιανικής εμπορίας (παράγραφος 3 του άρθρου 7
του ν. 3054/2002):
α) άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, β)
άδεια λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίων,
αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών, γ)
άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, δ) άδεια διανομής
εμφιαλωμένου υγραερίου.
6.  Αδεια εμφιάλωσης υγραερίων (άρθρο 9 του ν.
3054/2002).
7.  Άδεια για Προμήθεια Πετρελαιοειδών προϊόντων
απευθείας από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγή, για
τις κοινοπραξίες ή τους συνεταιρισμούς, και εφόσον
τα προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για την
τροφο¬δοσία των μελών τους και εφόσον κανένα από
τα μέλη τους δεν προμηθεύεται, με βάση αποκλειστική

σύμβαση, πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο Άδειας

Εμπορίας ή δεν φέρει το σήμα του κατόχου του

(παράγραφος 10 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002)....”)..
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4. Ο κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας, εφόσον

τροφοδοτείται αποκλειστικά από έναν κάτοχο άδειας

εμπορίας, υποχρεούται να αναρτά σε εμφανές σημείο

το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας εμπορίας. Σε

διαφορετική περίπτωση υποχρεούται να αναρτά ειδικό

σήμα με την ένδειξη "Ανεξάρτητο Πρατήριο". 

[Αρχή Τροποποίησης]

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ή αγορανομική

διάταξη καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την καθιέρωση

του ειδικού σήματος – ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡ.

4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ

Ν. 3190/03, ΦΕΚ-249 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]

5. Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εμπορίας υποχρεούται

να προμηθεύει τους Τελικούς Καταναλωτές χωρίς

διακρίσεις, με απρόσκοπτο τρόπο, εξασφαλίζοντας

την ποιότητα των προϊόντων, την ασφάλεια των

εγκαταστάσεων, την προστασία του περιβάλλοντος

και τη διαφάνεια των τιμολογήσεων. 

6. Ο κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας πωλητή

πετρελαίου θέρμανσης υποχρεούται σε ομαλή και

συνεχή τροφοδοσία της κατανάλωσης ανάλογα με την

άδειά του. Επίσης φέρει την ευθύνη, κατά τις διατάξεις

του άρθρου 17 του νόμου αυτού, για τη διακίνηση

των προϊόντων που εμπορεύεται και προς τούτο

εξασφαλίζει την ασφαλή χρήση των απαραίτητων

αποθηκευτικών χώρων, εξοπλισμού και μεταφορικών

μέσων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και

μόνο για τις ανάγκες άσκησης της Λιανικής Εμπορίας

από τον Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. Όσοι κάτοχοι

Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης δεν διαθέτουν

αποθηκευτικούς χώρους δύνανται να προμηθεύονται

τα προϊόντα αυτά από άλλους κατόχους άδειας που

διαθέτουν τέτοιους χώρους και οι οποίοι ευθύνονται

μαζί με τον μη διαθέτοντα αποθηκευτικούς χώρους,

για την ποιότητα, τη διακίνηση και παράδοση στους

τελικούς καταναλωτές. 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και

Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να προβλέπονται

κίνητρα για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων κατόχων κατά

την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού Άδειας Μεταπωλητή

πετρελαίου θέρμανσης. Μεταξύ των κινήτρων μπορεί

να προβλέπεται και δυνατότητα χρήσεως από την

προκύπτουσα από τη συγχώνευση επιχείρηση

περισσότερων του ενός ιδιωτικής χρήσεως βυτιοφόρων

οχημάτων, εφόσον οι συγχωνευόμενες επιχειρήσεις

διέθεταν αυτά προ της ισχύος του νόμου αυτού. 

[Αρχή Τροποποίησης]

8. Οι κάτοχοι Άδειας πρατηρίων υγρών καυσίμων

επιτρέπεται να πωλούν, σύμφωνα με τις κείμενες

διατάξεις, εκτελωνισμένα, τα ακόλουθα πετρελαιοειδή

προϊόντα: α) βενζίνες και πετρέλαιο κίνησης μέσω

αντλιών πώλησης σε οχήματα, στο χώρο του πρατηρίου,

β) βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης

και φωτιστικό πετρέλαιο, που προέρχονται από τον

αποθηκευτικό χώρο του πρατηρίου και παραδίδονται

σε δοχεία ή στους αποθηκευτικούς χώρους των Τελικών

Καταναλωτών με βυτιοφόρα οχήματα και γ) εμφιαλωμένο

υγραέριο για οικιακή χρήση, δ) άλλα προϊόντα, εφόσον

κατέχουν σχετική άδεια [Αρχή Τροποποίησης] ε) τα

προϊόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄

σε μίγμα με το αντίστοιχο συμβατό Βιοκαύσιμο ή Άλλο

Ανανεώσιμο Καύσιμο, καθώς και τα αυτούσια Βιοκαύσιμα

ή Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα – ΠΡΟΣΘ. ΠΕΡ. ε ΣΤΗΝ

ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3423/05,

ΦΕΚ-304 Α [Τέλος Τροποποίησης] - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ.

8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ

Ν. 3335/05 , ΦΕΚ-95 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
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9. Πρατήρια που είναι εγκατεστημένα κατά μήκος των

εθνικών αυτοκινητοδρόμων δεν επιτρέπεται να διαθέτουν

πετρέλαιο θέρμανσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων

Έργων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή

της παραγράφου αυτής. 

[Αρχή Τροποποίησης]

10. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας μπορούν να

ιδρύουν, κατά τις κείμενες διατάξεις, Προμηθευτικούς

Συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες, οι οποίοι θα έχουν

τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τα οποία

παρέχει ο παρών νόμος στους κατόχους Άδειας Λιανικής

Εμπορίας. Στους Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή

στις Κοινοπραξίες χορηγείται άδεια από τον Υπουργό

Ανάπτυξης για την προμήθεια πετρελαιοειδών προϊόντων

απευθείας από τα Διυλιστήρια της χώρας ή από

Εισαγωγή, εφόσον τα Προϊόντα αυτά προορίζονται

αποκλειστικά για την τροφοδοσία των μελών τους και

εφόσον κανένα από τα μέλη τους δεν προμηθεύεται,

με βάση αποκλειστική σύμβαση, πετρελαιοειδή προϊόντα

από κάτοχο Άδειας Εμπορίας ή δεν φέρει το Σήμα του

κατόχου αυτού. Οι Προμηθευτικοί αυτοί Συνεταιρισμοί

ή οι Κοινοπραξίες δεν επιτρέπεται να διαθέτουν ή να

χρησιμοποιούν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους πέραν

αυτών που προβλέπονται από τις Άδειες Λειτουργίας

των πρατηρίων που είναι μέλη του Συνεταιρισμού ή

της Κοινοπραξίας. Οι Συνεταιρισμοί αυτοί ή οι Κοινοπραξίες

δεν μπορούν να διαθέτουν βυτιοφόρα οχήματα πέραν

αυτών που διαθέτουν τα πρατήρια που είναι μέλη του

Συνεταιρισμού ή της Κοινοπραξίας – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ.

10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ

Ν. 3335/05, ΦΕΚ-95 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]

(Με την υποπαρ. Ε8 του άρθρου πρώτου του Ν.
4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13, ορίζεται ότι : “Επαναφέρονται
οι ακόλουθες διοικητικές άδειες αρ¬μοδιότητας της
Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής:
1.  Διύλισης (παράγραφος 1 του άρθρου 4 και άρθρο
5 του ν. 3054/2002).
2. Διάθεσης βιοκαυσίμων (άρθρο 5Α του ν. 3054/2002,
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3423/2005).
3. Άδεια μεταφοράς με αγωγό αργού πετρελαίου και
πετρελαιοειδών προϊόντων (παράγραφος 1 του άρθρου
4 και άρθρο 8 του ν. 3054/2002).
4. Άδειες εμπορίας (παράγραφος 4 του άρθρου 6 του
ν. 3054/2002):
α) εμπορίας Α πετρελαιοειδών προϊόντων, β) εμπορίας
Β1 αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων, γ) εμπορίας

Β2 αφορολόγητων αεροπορικών καυσί¬μων, δ) εμπορίας
Γ υγραερίων, ε) εμπορίας Δ ασφάλτου,
5.  Λιανικής εμπορίας (παράγραφος 3 του άρθρου 7
του ν. 3054/2002):
α) άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, β)
άδεια λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίων,
αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών, γ)
άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, δ) άδεια διανομής
εμφιαλωμένου υγραερίου.
6.  Αδεια εμφιάλωσης υγραερίων (άρθρο 9 του ν.
3054/2002).
7.  Άδεια για Προμήθεια Πετρελαιοειδών προϊόντων
απευθείας από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγή, για
τις κοινοπραξίες ή τους συνεταιρισμούς, και εφόσον
τα προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για την
τροφο¬δοσία των μελών τους και εφόσον κανένα από
τα μέλη τους δεν προμηθεύεται, με βάση αποκλειστική
σύμβαση, πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο Άδειας
Εμπορίας ή δεν φέρει το σήμα του κατόχου του
(παράγραφος 10 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002)....”).
[Αρχή Τροποποίησης]
11. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών

με τα στοιχεία α΄ και β΄ της παραγράφου 3 μπορούν

να πραγματοποιούν εισαγωγές πετρελαιοειδών

προϊόντων, εφόσον δεν προμηθεύονται, με βάση

αποκλειστική σύμβαση, πετρελαιοειδή προϊόντα από

κάτοχο Άδειας Εμπορίας ή δεν φέρουν το Σήμα του

κατόχου αυτού και εφόσον τα προϊόντα αυτά προορίζονται,

αποκλειστικά, για την προμήθεια των πρατηρίων τους

και τηρούνται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας

για τις Εισαγωγές, του Τελωνειακού Κώδικα και το

άρθρο 12 για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας –

ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Ν. 3335/05, ΦΕΚ-95 Α’ [Τέλος

Τροποποίησης]

(Με την παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν. 3710/08, ΦΕΚ-

216 Α/23-10-08, ορίζεται ότι : «Οι υποχρεωτικές

πινακίδες των πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου

(LPG) μικτών και αμιγών, αερίων καυσίμων και σταθμών

αυτοκινήτων με αντλίες καυσί¬μων, όπως αυτές ορίζονται

από το άρθρο 7 του ν. 3054/ 2002 (ΦΕΚ 230/Α΄),

όπως ισχύει, και από τις κατ’ εξουσι¬οδότηση αυτού

εκδοθείσες αγορανομικές διατάξεις, δεν υπάγονται

στις ρυθμίσεις του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α΄), η δε

θέση τους εμφαίνεται και καθορίζεται σε σχέδια

οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, που συντάσ¬σονται

από τον κατά νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο ή τεχνολόγο

μηχανικό και εγκρίνονται από τη Διεύθυνση Μεταφορών

και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης»).
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Ενημέρωση φακέλων και νέες άδειες
λειτουργίας για τα πρατήρια 
με τα συστήματα εισροών - εκροών

Στο Άρθρο 8 της Φ2-1617/07-12-2010 «Ορισμός εγκαταστάτη-Διαδικασίες εγκατάστασης», προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:

«5. Μετά την εγκατάσταση του συστήματος εισροών¬εκροών

και εντός διαστήματος τριών (3) μηνών, γίνεται υποχρεωτικά

ενημέρωση του φακέλου του πρατηρίου που τηρείται

στην Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

με την υποβολή όλων των δικαιολογητικών, για την

έγκριση σχεδιαγραμμάτων και έκδοση νέας ενιαίας άδειας

λειτουργίας, που προβλέπονται από την παρούσα Απόφαση,

καθώς και από τις διατάξεις του π.δ. 118/06, όπως ισχύει.

Επίσης υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις (άρθρο 8

Ν.1599/1986) αφενός του επιβλέποντος μηχανικού και

αφετέρου του εγκαταστάτη του συστήματος εισροών –

εκροών, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής,

σύμφωνα με τα υποδείγματα που ακολουθούν. Τέλος,

μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, εκδίδεται

ενιαία τροποποιημένη άδεια λειτουργίας που περιλαμβάνει

το σύστημα εισροών – εκροών. Στην περίπτωση μη

υποβολής των παραπάνω αναφερομένων, επιβάλλονται

οι προβλεπόμενες κυρώσεις».

Με την Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 40534/4859/16.8.2013 (ΦΕΚ Β' 2041/22-08-2013) γίνονται αλλαγές

στη υποχρέωση ενημέρωση του φακέλου του πρατηρίου που τηρείται στην Περιφερειακή Διεύθυνση

Μεταφορών και Επικοινωνιών με την υποβολή όλων των δικαιολογητικών, για την έγκριση σχεδιαγραμ-

μάτων και έκδοση νέας ενιαίας άδειας λειτουργίας. 

Ειδικότερα όπως αναφέρεται στην απόφαση, «τροποποιείται η Απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) «Διαδικασίες και

προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών−εκροών στα

πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων

και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», όπως ισχύει, ως εξής:

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ KAINOYΡΓΙΟΙ ΑΝΥΨΩΤΗΡΕΣ 

ΜΕ ΔΥΟ ΕΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ

14 & 20 ΤΟΝΩΝ
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